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Office

Adobe Photoshop

PHP , CSS , HTML

MySql , Sql Server

VB.Net , VB6

C++ , C#

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

ندناوخ تراهم 

نتشون تراهم 

یراتفگ تراهم 

یرادینش تراهم 

arjmand08 

arjmand08 

(+۹۸)۹۱۰۸۸۱۰۰۹۸ 

تشدهوک ناتسرل ،  

MySql و PHP غارس دعب  مدرک و  عورش   CSS3 و HTML5 اب ور  یسیون  همانرب  ناتسرل ، لها  هلاس  دنمجرا 29 یلع  نم 

دنم هقالع  مداد .  ماجنا  فلتخم  یاه  هنیمز  رد  ور  یددعتم  یاه  هژورپ  مدرک و  ادیپ  صصخت  اهنآ  رد  نالا  متفر و 

.صاخ یاه  تراهم  یریگدای  یراک و  تفرشیپ  هب 

رازفا مرن  شیارگ :

رون مایپ  لامش  نارهت  دحاو  هاگشناد : / هسسوم

لاس ۱۳۹۸ یدورو 

رازفا مرن  شیارگ :

یعافتناریغ ناهفصا  یهاگشنادداهج  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۳ - ۱۳۹۰

۱۸.۰۳ لدعم : 

رازفا مرن  شیارگ :

یتلود درجورب  نارسپ  یا  هفرح  ینف و  هدکشزومآ  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۰ - ۱۳۸۸

۱۶.۲۶ لدعم : 

( هر  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  داهن : / نامزاس

دادرخ ۱۳۸۸ دادرخ ۱۳۸۷  -

اهدرواتسد فیاظو و 

تشدهوک ناتسرهش  یرادنامرف  داهن : / نامزاس

دنفسا ۱۳۹۴ نمهب ۱۳۹۴  -

اهدرواتسد فیاظو و 

دنمجرا یلع 

بو هدنهد  هعسوت  حارط و 

اه تراهم 

100%

80%

100%

80%

80%

80%

نابز

یسیلگنا

لَکى (زبان مادرى)

یعامتجا هکبش 

۱۳۷۰/۲/۵ : دلوتم

لهأتم  : لهأت تیعضو 

یکشزپریغ تیفاعم   : یزابرس تیعضو 

یلیصحت قباوس 

رتویپماک یسدنهم  دشرا  یسانشراک 

رتویپماک یسدنهم  یسانشراک 

رتویپماک ینادراک 

یلغش قباوس 

هنایار ربراک 

یروهمج تسایر  هناماس  رد  مدرم  یتفایرد  یاه  همان  تبث 

هنایار سانشراک 

رد یکینورتکلا  تیوه  زارحا  یاه  هاگتسد  زا  هدافتسا  تهج  هنایار  ناربراک  شزومآ  متسیس و  ینابیتشپ 

لاس 94 تاباختنا 







https://t.me/arjmand08
https://twitter.com/arjmand08


arjmand08 
تشدهوک ناتسرهش  یرادنامرف  داهن : / نامزاس

دنفسا ۱۳۹۸ نمهب ۱۳۹۸  -

اهدرواتسد فیاظو و 

ملع ناگدنیوج  یعافتنا  ریغ  هاگشناد :

رذآ ۱۳۹۲ زا  یراکمه  زاغآ 

اهدرواتسد فیاظو و 

ناتسرهش یا  هفرح  ینف و  هرادا  هسسوم :

رهم ۱۳۹۰  : خیرات

دنفسا ۱۳۹۸  : خیرات

www.hekmat-giah.ir هطوبرم :  کنیل 

هنایار سانشراک 

رد یکینورتکلا  تیوه  زارحا  یاه  هاگتسد  زا  هدافتسا  تهج  هنایار  ناربراک  شزومآ  متسیس و  ینابیتشپ 

لاس 98 تاباختنا 

کیتامروفنا لؤسم 

 ... رتویپماک و یاههاگراک  هاگشناد و  تیاس  ینابیتشپ 

اه همانیهاوگ  اه و  هرود 

icdl هناگ تفه 

اه هژورپ 

هایگ تمکح  ینامرد  تامدخ  عمتجم  تیاس  بو 

https://linkedin.com/in/arjmand08
http://www.hekmat-giah.ir/

